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Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin kollektivinə, 
 

Ölkəmizin qocaman və mötəbər ali təhsil müəssisələrindən biri olan, fəaliyyət 

göstərdiyi bütün dövrlərdə çətin, ziddiyyətli və eyni zamanda şərəfli tarixi inkişaf yolu 

keçən, yüksəkixtisaslı iqtisadçı kadr hazırlığında misilsiz xidmətlər göstərən elm və təhsil 

məbədinin – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 90 illik yubileyi tamam olur. Bu 

münasibətlə universitetin bütün kollektivini – professor-müəllim heyətini, texniki 

işçilərini və tələbələrini ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm cansağlığı, elmi-pedaqoji 

fəaliyyətlərində və şəxsi həyatlarında yeni-yeni uğurlar arzulayıram. 

1930-cu ildə əsası qoyulmuş bu təhsil müəssisəsi kiçik bir fakültədən Azərbaycan 

Dövlət İqtisad Universiteti kimi yüksək statusa qədər ucalmış, respublikada öz 

potensialına görə ikinci ən böyük və aparıcı universitet olmaqla ali iqtisadi təhsilin 

modern sisteminin qurulmasında, Azərbaycan iqtisad elminin inkişafında, yüksəkixtisaslı 

mütəxəssis-kadrların hazırlanmasında, gənc nəslin dövlətçiliyə sədaqət, azərbaycançılıq 

və milli-mənəvi dəyərlərimizə sadiq ruhda tərbiyə olunmasında mühüm xidmətlər 

göstərmişdir. Universitetin fəaliyyəti daima ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı ilə sıx bağlı 

olmuşdur. Yeniləşən və dinamik inkişaf edən iqtisadiyyatımızın bütün sahələri üçün yeni 

iqtisadçı kadrların hazırlanmasında, iqtisadiyyat elminin və iqtisadi təhsilin təşəkkülündə 

və inkişafında mühüm rol oynamışdır. ADİU bu dövr ərzində ali təhsilin bütün 

səviyyələri üzrə 150 mindən çox iqtisadçı, maliyyəçi, mühasib, audit, menecer, 

marketoloq, mühəndis-texnoloq, əmtəəşünas və digər yüksəkixtisaslı mütəxəssislər, 

magistr və alim-pedaqoqlar hazırlamışdır. Universitetin məzunları respublikamızın 

iqtisadi və sosial həyatının, idarəetmə sisteminin bütün sahələrində, regionlarında, MDB 

və dünyanın bir çox ölkələrində dövlət strukturlarında, müxtəlif özəl qurumlarda məsul 

vəzifələrdə yüksək peşəkarlıqla çalışırlar. Dünyanın 30-dan çox ölkəsinin vətəndaşları 

müxtəlif illərdə ADİU-da  yüksəksəviyyəli iqtisadçı mütəxəssis, alim və pedaqoq kimi 

yetişmişlər. 

Universitetin bugünkü inkişaf səviyyəsinə gələn yolları heç də hamar və düzxətli 

olmamışdır. ADİU mövcud olduğu bütün dövr ərzində obyektiv və subyektiv səbəblərdən 

bir neçə dəfə fəaliyyətini dayandırmış, müxtəlif adlarda yenidən fəaliyyətini bərpa etmiş, 

enişli-yoxuşlu, mürəkkəb, çətin və eyni zamanda şərəfli bir inkişaf yolu keçmişdir. Bəzən 

müstəqil, bəzən hansısa ali məktəbin fakültəsi kimi fəaliyyət göstərmiş, bəzən də heç bir 

sağlam məntiqə sığmayan qərəzli qərarlar ucbatından Rusiyanın uzaq bir şəhərindəki 

institutun filialına çevrilmiş ADİU-nun inkişaf yolu çox ibrətamizdir.  

Lakin bütün bu keşməkeşlərə və çətinliklərə baxmayaraq ADİU öz varlığını və 

potensialını qoruyub saxlamış, inkişaf etmiş, yeniləşmiş, modernləşmiş və hazırda 

respublikamızın ən aparıcı ali təhsil ocaqlarından birinə çevrilmişdir.  

1993-cü ildə Ulu Öndərin hakimiyyətə qayıdışı ilə müstəqilliyimiz üçün real 

məzmunlu təhdid və təhlükələr, ölkənin ictimai-siyasi həyatının bütün sahələrini, o 

cümlədən elm və təhsil sahəsini bürüyən ağır böhranlı vəziyyət, tənəzzül qısa bir 

zamanda aradan qaldırıldı, Azərbaycanın unitar dövlət kimi mövcudluğu qorunub 

saxlanıldı. Bu dövrdən başlanan əsaslı sistem dəyişiklikləri, uğurlu transformasiya 
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prosesləri və islahatlar ölkəmizin istisnasız olaraq bütün sahələrinin inkişafı üçün son 

dərəcə əlverişli şərait yaratdı. Təbii ki, bu inkişaf butövlükdə elm və təhsil sahəsindən də 

yan keçmədi, bu istiqamətdə tənəzzüldən inkişafa doğru ciddi addımlar atıldı. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun həyatında keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçid 

2000-ci illərdən başlanıldı. Bu dövrdən etibarən ADİU-da baş verən keyfiyyət və 

kəmiyyət dəyişikliklərinin əsasında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Azərbaycan 

təhsilinə yönəlik, xüsusilə ali məktəb sistemi ilə bağlı siyasəti dayanırdı.  

2002-ci ilin iyun ayının 13-də Ulu Öndər Heydər Əliyevin ADİU-nun 70 illik 

yubiley mərasimində iştirakı çoxminli kollektivin yaddaşında əbədiyaşar tarixi bir 

hadisəyə çevrildi. Bu fakt bir daha əyani şəkildə göstərdi ki, Heydər Əliyevin dövlətçilik 

fəaliyyətində Azərbaycan elminə, təhsilinə, bu sahənin fədakar insanlarına qayğı və 

diqqəti xüsusi yer tutmuşdur. Ölkə rəhbərinin yubiley mərasiminə gəlişi, Onun 

Azərbaycan iqtisadyyatının inkişafında və kadr potensialını formalaşdırılmasında misilsiz 

rolu olan ADİU-nun gələcəyinə göstərdiyi inamı, pozitiv münasibəti və universitet 

kollektivinin tarixi xidmətlərinə verdiyi layiqli dəyər idi. Əslində, Azərbaycan Dövlət 

İqtisad Universitetinin XXI əsrin başlanğıcındakı intibahı Ulu Öndərin təhsil 

strategiyasının təntənəsidir. 

Dahi rəhbərin yubiley mərasimindəki dərin məzmunlu tarixi nitqi Azərbaycan 

təhsilinin XXI əsrin yaxın perspektivləri üçün inkişaf yollarını göstərdi, təkcə ADİU-nun 

deyil, bütövlükdə ölkənin elm və təhsil sisteminin strateji kursunu müəyyənləşdirdi və 

ADİU-nun taleyində yeni dövrün əsasını qoydu. Bu dövrdən başlayaraq ADİU özünün 

intibah dövrünə qədəm qoydu, universitet həyatının bütün sahələrində yüksələn xətlə 

inkişaf, yeniləşmə və dünya təhsil sisteminə real inteqrasiya prosesi başlandı.   

ADİU-nun müasir inkişaf mərhələsi 2003-cü ildən başlayaraq bu gün də uğurla, 

yeni keyfiyyət müstəvisində, innovativ əsaslarda davam etməkdədir. Universitetin 2003-

cü ildən sonrakı fəaliyyəti, bilavasitə möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin adı ilə 

bağlı olmaqla, respublikamızın ictimai-siyasi həyatının bütün sahələrində olduğu kimi, 

elm və təhsil sisteminin dinamik və davamlı inkişafı üçün lazım olan bütün şəraitin 

yaradılması ilə səciyyələnir. Məhz bu dövrdən başlayaraq ADİU-nun elmi-pedaqoji 

fəaliyyətinin hərtərəfli inkişafı üçün zəruri olan bütün şərait təmin edildi, dinamik inkişaf 

edən və şaxələnən iqtisadiyyatımız üçün ali təhsilli iqtisadçı kadrlar hazırlanması 

məsələsi ölkə rəhbərinin böyük diqqət və qayğısı ilə əhatə olundu. Bununla da ADİU-nun 

inkişafında keyfiyyətcə yeni mərhələ başladı və Universitet bütün parametrləri ilə 

respublikanın aparıcı ali təhsil müəssisələrindən birinə çevrildi. Praqmatik müstəvidə 

həyata keçirilən modernləşmə prosesi elm-təhsil prosesindən tutmuş maddi-texniki 

bazanın keyfiyyətcə yenilənməsinə, elektron universitet konsepsiyasının həyata 

keçirilməsinə, kollektivin sosial-məişət problemlərinə qədər çox geniş spektrli vəzifələr 

kompleksini əhatə etdi. Təhsilin, elmi araşdırmaların, bütövlükdə təlim-tərbiyənin vəhdət 

halında inkişaf etdirilməsi üçün kompleks tədbirlər sistemi işlənib hazırlandı və həyata 

keçirildi.  

2007-ci il 8 oktyabr və 2013-cü ilin 18 sentyabr tarixləri ölkəmizin ən qocaman ali 

təhsil müəssisələrindən biri olan ADİU-nun həyatına ən əlamətdar, şərəfli və yaddaqalan 
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tarixi hadisələr kimi daxil oldu. Bakının Nərimanov rayonunda, Akademik Həsən Əliyev 

küçəsində ADİU-nun yeni tədris korpusunun və Quba rayonunun İkinci Nügədi kəndində 

Tədris, İdman və İstirahət Kompleksinin açılış mərasimlərində Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti 

xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ölkə başçısının elmə, təhsilə sonsuz qayğısının, 

ADİU-nun kollektivinə inamının və səmimi münasibətinin bariz nümunəsi idi. 

Möhtərəm Prezidentin yeni tədris korpusunun açılış mərasimində proqram 

xarakterli çıxışında, müasir dövrdə Azərbaycanın yeni təhsil modeli qarşısında qoyulan 

əsas vəzifələr və yeni dövr üçün inkişaf yolları müəyyənləşdirildi. Cənab Prezidentin 

çıxışının əsasında təhsildə milli bütövlüyə nail olmanın yeni  konsepsiyası dayanırdı. Bu 

konsepsiyanın əsas mahiyyətini bir tərəfdən təhsildə milli-mənəvi dəyərlərin 

prioritetliyinin təmin edilməsi, təhsilin yeniləşməsi və modernləşdirilməsi, onun 

kompleks, sistemli inkişafına nail olunması, təhsil islahatlarının daha da 

dərinləşdirilməsi, dünya və Avropa təhsil sisteminə inteqrasiyanın gücləndirilməsi, 

təhsilin keyfiyyətinin və səmərəliliyinin yüksəldilməsi təşkil edirdisə, digər tərəfdən 

sağlam təhsil mühitinin yaradılması, obyektivliyə, şəffaflığa, ədalət prinsiplərinə əməl 

olunması, Azərbaycan iqtisadi təhsilinin dünya standartları səviyyəsinə qaldırılması kimi 

mühüm vəzifələr təşkil edirdi. 

Mübaliğəsiz demək olar ki, ADİU-nun əməksevər, fədakar kollektivinin hər bir 

üzvü tərəfindən cənab Prezidentin universitet qarşısında qoyduğu bu vəzifələrin şərəflə 

yerinə yetirilməsi üçün bütün imkanlardan maksimum istifadə edildi və bu istiqamətdə 

işlər bu gün də davam etdirilməkdədir. 

Ötən dövrlər ərzində ADİU-da Avropa standartlarına uyğun yeni təhsil modeli 

formalaşdırılmış, elm-təhsil sferası praktiki aspektdə modernləşdirilmiş, universitet 

həyatının bütün sahələrində yüksək standartlar təmin edilmiş, elmlə təhsil və iqtisadiyyat 

arasında əlaqələr möhkəmlənmiş, müasir tələblərə cavab verən təhsil infrastrukturu, 

virtual sistemlər yaradılmış, Avropa və dünya təhsil məkanına inteqrasiya 

sürətləndirilmiş, dünyanın qabaqcıl universitetləri və elm mərkəzləri ilə birbaşa əlaqələr 

qurulmuş, iqtisadi təhsilin yeni, mütərəqqi modelləri və innovasiyon texnologiyaları 

hazırlanmış, tələbə özünüidarəetmə sisteminə geniş meydan verilmiş, universitetin 

maddi-texniki bazası möhkəmləndirilmiş və keyfiyyətcə yenilənmişdir.  

Doxsan illik şərəfli inkişaf yolunun davam etməsi arzusu ilə ADİU-nu bir daha 90 

illik yubileyi münasibətilə təbrik edir və universitetin hər bir üzvünə ən səmimi 

arzularımı bildirirəm. 

 

Dərin hörmətlə,  

Universitetin sabiq rektoru, 

İqtisad elmləri doktoru, 
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